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Brasil tem média diária de 
721 mortes por coronavírus
A média diária de mortes causadas pelo novo coronavírus no Brasil ficou em 721 neste sábado. A média móvel registra as 
oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana. p2

Homem 
morre após 
carro bater 

em árvore em 
Catalão p2

Morador 
se acorrenta 
a árvore p2

Inmet alerta 
por baixa 
umidade p2

Biden tem 5 pontos de vantagem sobre 
Trump, aponta pesquisa da Fox News
O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, 
aparece com 5 pontos de vantagem sobre o presidente americano. p4
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Brasil tem média diária de 721 
mortes, total chega a 131.274

A média diária de mor-
tes causadas pelo novo 
coronavírus no Brasil 

ficou em 721 neste sábado 
(12/9) A média móvel registra 
as oscilações dos últimos sete 
dias e elimina distorções entre 
um número alto de meio de 
semana e baixo de fim de se-
mana. Nas últimas 24 horas, 
o País contabilizou 31.880 no-
vos casos e 800 novos óbitos.

Ao todo são 4.315.858 
brasileiros infectados pela 
covid-19 desde o início da 
pandemia e 131.274 que 
perderam a vida. Os dados 
são do consórcio dos veículos 
de imprensa, formado pelo 
jornal O Estado de S. Paulo, 

G1, O Globo, Extra, Folha de 
S.Paulo e UOL, feito em con-
junto com as secretarias esta-
duais de Saúde. Segundo ba-
lanço do Ministério da Saúde 
deste sábado, 3.553.421 pes-
soas estão curadas da doença 
e outras 631.056 seguem em 
acompanhamento.

São Paulo e Rio
O Estado de São Paulo, 

que tem os maiores núme-
ros absolutos do País, regis-
trou mais 7.881 novos casos 
e 229 mortes nas últimas 
24 horas. No total, o Estado 
tem 890.690 infecções diag-
nosticadas e 32.567 mortes. 
Segundo boletim da Secre-

taria Estadual de Saúde, são 
733.103 pessoas recupera-
das. As taxas de ocupação 
dos leitos de UTI são de 
51,7% na Grande São Paulo 
e 52% no Estado. Já o Rio de 
Janeiro registrou 323 novos 
casos da doença e 102 óbitos 
em 24 horas. Até o momen-
to, 16.985 pessoas morreram 
vítimas do novo coronavírus 
no Estado do Rio, que já tem 
240.776 casos confirmados.

Ranking
Em número de contamina-

dos, o Brasil é o terceiro país 
mais afetado pela pandemia, 
de acordo com contagem da 
Universidade Johns Hopkins. 

Está atrás apenas dos Estados 
Unidos e Índia, que ocupam 
a primeira e segunda posição, 
respectivamente. Porém, em 
relação ao total de óbitos, o País 
continua em segundo lugar.

Parceria
O balanço de óbitos e ca-

sos é resultado da parceria 
entre os seis meios de co-
municação que passaram a 
trabalhar, desde o dia 8 de 
junho, de forma colaborativa 
para reunir as informações 
necessárias nos 26 estados e 
no Distrito Federal. De forma 
inédita, a iniciativa foi uma 
resposta à decisão do gover-
no Bolsonaro de restringir o 

acesso a dados sobre a pan-
demia e se manteve mesmo 
após a manutenção dos re-
gistros governamentais.

Números do 
Ministério da Saúde
Conforme o Ministério da 

Saúde, 33.523 casos de in-
fecção pela covid-19 foram 
registrados nas últimas 24 
horas, além de 814 óbitos. 
No total, 4.315.687 pesso-
as se infectaram e 131.210 
faleceram por conta da do-
ença. Os números diferem 
dos compilados pelo consór-
cio de veículos de imprensa 
principalmente por causa do 
horário de coleta dos dados.

Reprodução

Morador 
do Setor Sul 
se acorrenta 
a uma árvore 
para evitar 
que seja 
cortada

Um morador do Se-
tor Sul, em Goiânia, se 
acorrentou a uma árvo-
re neste domingo (13/9) 
para evitar que ela fosse 
derrubada. O caso foi re-
gistrado no condomínio 
Superquadra 101, quan-
do equipes da Compa-
nhia de Urbanização de 
Goiânia (Comurg) esta-
vam no local para execu-
ção do serviço.

O objetivo da retirada 
das árvores é construir 
um muro na Rua Maria 
Joana, mas o projeto, 
que teria autorização da 
Agência Municipal de 
Meio Ambiente (Amma), 
é rejeitado por vários 
condôminos. “Não é ne-
cessário colocar um muro 
no local. A retirada da ár-
vore torna o ar mais seco, 
tira a sombra e aumenta 
a temperatura”, disse a 
moradora do condomí-
nio, Eliana Tiné. “Além 
disso, a árvore é saudá-
vel”, continuou.

Vídeos que circulam 
nas redes sociais mos-
tram o morador amar-
rado a uma mangueira, 
com correntes e cadea-
do. Em um determinado 
momento, ele conver-
sa com uma equipe da 
Guarda Civil Metropoli-
tana (GCM), e argumen-
ta que chegou a entrar 
em contato com órgãos 
competentes para evitar 
a retirada das árvores, 
mas não obteve sucesso.

Moradores confirma-
ram à reportagem que 
pelo menos uma man-
gueira foi derrubada 
neste domingo. E que, 
durante o protesto, um 
vizinho que é advogado 
intermediou o diálogo 
entre os moradores e as 
autoridades municipais. 
Segundo informações, 
ficou definido que mora-
dores coletariam assina-
turas para tentar recorrer 
da decisão de retirar o 
restante das árvores.

Homem morre após carro 
bater em árvore às margens 
da GO-305, em Catalão

Inmet emite alerta devido à baixa 
umidade do ar em Goiás e outros Estados

Uma pessoa morreu e outra 
ficou ferida no sábado (12/9), 
em acidente registrado na GO-
305, em Catalão. Segundo o 
Corpo de Bombeiro, o veículo 
de passeio colidiu lateralmen-
te contra uma árvore. 

A corporação foi acionada 
para a ocorrência. Ao chegar 
no local, a equipe de bombei-

ros resgatou o condutor do 
veículo. O homem apresen-
tava dor no ombro e escoria-
ções. Ele foi encaminhado à 
Santa Casa da cidade. 

Já outro homem que viaja-
va no veículo não resistiu aos 
ferimentos e veio a óbito. O 
corpo ficou aos cuidados da 
Polícia Técnico-Científica.

O Instituto Nacional de 
Meteorologia (Inmet) emi-
tiu neste domingo (13/9) 
um aviso de perigo que 
abrange o território de 
Goiás e outros Estados de 
todas as regiões do País. O 
alerta ocorre por causa da 
baixa umidade do ar, que 
varia entre 20% e 12%. O 

cenário eleva riscos de incên-
dio florestais e à saúde. 

Os principais sinais nas 
pessoas são ressecamento da 
pele, desconforto nos olhos, 
boca e nariz. Para evitar pro-
blemas, a indicação é beber 
bastante líquido; evitar ativida-
des físicas pesadas; evitar ex-
posição ao sol nas horas mais 

quentes; utilizar hidratante 
e umidificar o ambiente. 

Além da baixa umida-
de, os próximos dias em 
Goiânia terão elevada 
amplitude térmica, po-
dendo variar entre 15º e 
35ºC. Como é costume 
nessa época do ano, não 
há previsão de chuva.
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Governo federal quer incluir 
Renda Brasil na Constituição
O governo negocia a 

inclusão no texto 
da Constituição dos 

principais conceitos do Renda 
Brasil, programa social que vai 
substituir o Bolsa Família. Em 
entrevista ao jornal O Estado 
de S. Paulo, o líder do governo 
no Senado, Fernando Bezerra 
(MDB-PE), informou que o 
objetivo é garantir o direito 
a uma renda mínima a todo 
cidadão brasileiro. Bezerra 
antecipou que a ideia é incluir 
os conceitos do Renda Brasil 
no parecer do senador Mar-
cio Bittar (MDB-AC) sobre a 
Proposta de Emenda Consti-
tucional (PEC) do pacto fede-
rativo, que traz medidas para 
cortar despesas e abrir espa-
ço no teto de gastos, o meca-
nismo que atrela o aumento 
das despesas à inflação.

Segundo Bezerra, as medi-
das de desindexação (retira-
da de correções automáticas 

de gastos), desvinculação 
(retirada dos “carimbos” das 
despesas) e desobrigação - 
o chamado “DDD” - devem 
abrir um espaço fiscal de R$ 
20 bilhões em 2021, valor 
que pode passar dos R$ 40 
bilhões no segundo ano de 
implementação. Para ele, o 
cenário de inflação baixa dá 
chance à aprovação de uma 
desvinculação do salário mí-
nimo, que deixaria de ter cor-
reção automática pelo INPC 
para viabilizar o Renda Brasil. 
“Assim como nós colocamos 
na Constituinte de 88 o SUS 
(Sistema Único de Saúde), 
vamos assegurar a renda mí-
nima”, afirmou.

Entre os conceitos que se-
rão incluídos, ficará definido 
que o Renda Brasil vai cuidar 
dos brasileiros desde a pri-
meira infância até o primeiro 
emprego. O líder do governo 
passou os últimos dias em ne-

gociações para a definição do 
cronograma de votação dos 
principais pontos da agenda 
econômica. Segundo ele, a 
previsão é que no dia 16 de no-
vembro seja definido o espaço 
fiscal para o financiamento do 
Renda Brasil em 2021, com o 
montante de recursos dispo-
níveis e o tamanho do público 
beneficiado. Até lá, a estraté-

gia é aprovar as medidas que 
vão abrir espaço para bancar o 
programa por meio da PEC do 
pacto federativo.

“É um programa muito 
inovador, que estimula a for-
malização do emprego, mas 
com compromisso com a so-
lidariedade social”, disse ele, 
ressaltando que a pandemia 
da covid-19 agravou a desi-

gualdade em todo o mundo. 
Na avaliação do parlamentar, 
o programa vai assegurar o 
direito à renda mínima para 
que um contingente expres-
sivo de brasileiros não fique 
abaixo da linha da miséria.

O espaço fiscal é uma das 
grandes incógnitas do Ren-
da Brasil. O presidente Jair 
Bolsonaro vinha manifestan-

do desejo por um benefício 
próximo dos R$ 300 mensais, 
mas para isso a equipe eco-
nômica sugeriu acabar com 
benefícios como abono sala-
rial (14.º salário pago a tra-
balhadores com carteira que 
ganham até dois salários mí-
nimos) e seguro-defeso (pago 
a pescadores no período de 
proibição da atividade).

A sugestão foi rejeitada 
pelo presidente. Desde então, 
a área econômica focou sua 
estratégia na criação em si do 
programa, ainda que de forma 
mais tímida no início. Segundo 
uma fonte, a ideia é criar a “cai-
xinha” do Renda Brasil e ir, aos 
poucos, direcionando os recur-
sos para lá. A avaliação é que, 
com os resultados, o próprio 
Congresso terá o desejo de 
turbinar o programa e encam-
pará as revisões de benefícios 
existentes sugeridas pelo Mi-
nistério da Economia.

Reprodução

Governo de Goiás lança programas de qualificação e negociação de dívidas
O Governo de Goiás, por 

meio da Secretaria da Reto-
mada, lança nesta segunda-
-feira (14/9), às 9h, os pro-
gramas Mais Empregos e 
Mais Crédito. O primeiro vai 
conectar os empresários que 
ofertam vagas, com os traba-
lhadores que buscam reco-
locação no mercado, e par-
ceiros que oferecem cursos 
gratuitos de capacitação. O 
segundo é voltado aos micro 
e pequenos empreendedo-
res que querem regularizar 
as dívidas para conseguir li-
nhas de financiamento. 

Todo o atendimento pre-
sencial para os dois programas 
serão realizados na sede da As-
sociação Comercial, Industrial 
e de Serviços do Estado de Goi-
ás (Acieg), entre os dias 14 e 25 
de setembro, das 9h às 12h e 
das 14h às 17h, após agenda-
mento por telefone. 

O Programa Mais Empre-
gos é realizado pela Secreta-
ria da Retomada, em parceria 
com a Agência de Fomento 
de Goiás (GoiásFomento), a 
Secretaria de Indústria e Co-
mércio (SIC), a Secretaria de 
Desenvolvimento e Inovação 

(Sedi) e a Goiás Turismo.
A ação tem parceria da 

Acieg, da Federação do Co-
mércio do Estrado de Goiás 
(Fecomércio-GO), Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae), 
Associação Pró-desenvolvi-
mento Industrial do Estado de 
Goiás (Adial), Instituto Euval-
do Lodi (IEL), Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac),  Serviço Social do 
Comércio (Sesc), Ordem dos 
Advogados do Brasil – seção 

Goiás (OAB-GO) e Sistema Na-
cional de Emprego (Sine).

O Programa Mais Crédito é 
promovido pela Retomada em 
conexão com a GoiásFomento, 
SIC, Sedi e Goiás Turismo. A ini-
ciativa conta com a parceria da 
Acieg, Sicoob Lojicred, Banco 
do Brasil, Ministério Público, 
Fecomércio-GO, Adial, OAB-
-GO, FCDL, IEL, Senai, Sebrae, 
Senac, Instituto de Estudos 
de Protesto de Títulos do Bra-
sil - seção Goiás, e Sine.

O objetivo dos programas 
de retomada do emprego 
e crédito é promover as 

conexões necessárias para 
manter as contratações de 
mão de obra pelas micro e 
pequenas empresas goianas, 
a partir da negociação de dí-
vidas e acesso ao crédito via 
GoiásFomento e instituições 
financeiras parceiras.

Ao mesmo tempo, o Mais 
Empregos busca atender a de-
manda do mercado ao qualifi-
car os trabalhadores para que 
ocupem as vagas oferecidas 
pelas empresas e entidades 
que integram o programa. 

A parceria com o Sebrae 
vai permitir que os empre-

sários recebam uma consul-
toria de planejamento para 
que o empréstimo adquirido 
seja aplicado de forma mais 
eficiente e responsável. 

O serviço também vai 
orientar os trabalhadores 
que buscam por qualificação 
sobre os mais de 100 cursos 
gratuitos e on-line disponí-
veis no site do Sebrae, como 
Gestão de bares e restauran-
tes, Como melhorar a gestão 
de sua loja virtual, Marketing 
digital, Planejamento estraté-
gico do negócio, Formação de 
preço de venda, entre outros.
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Biden tem 5 pontos de vantagem sobre 
Trump, aponta pesquisa da Fox News
O candidato demo-

crata à presidência 
dos Estados Unidos, 

Joe Biden, aparece com 5 
pontos de vantagem sobre 
o presidente americano, 
Donald Trump, em pesquisa 
conduzida pela Fox News, 
o primeiro levantamento 
feito pelo grupo após as 
convenções de democratas 
e republicanos. Segundo a 
sondagem, Biden lidera a 
preferência do eleitorado 
com 51% das intenções de 
voto, enquanto Trump apa-
rece com 46%. A pontuação, 
no entanto, está no limite da 
margem de erro da pesqui-
sa, apontando pequena van-
tagem para os Democratas.

Segundo levantamento, 
a maioria eleitores tem uma 
opinião positiva de Biden e 
confia mais nele em relação 
a Trump sobre o combate 
ao coronavírus, à nomea-
ções para a Suprema Corte 
e união do país. Este pontos 
colocam o ex-vice-presidente 
com um pouco mais de 50% 

a frente na corrida presiden-
cial. Ambos os candidatos 
garantem o apoio de seus 

principais blocos de votação. 
Biden lidera entre mulheres, 
eleitores suburbanos, idosos, 

jovens da “geração milênio”, 
negros e hispânicos.

Trump está à frente entre 

os homens, brancos, elei-
tores rurais, veteranos, ca-
tólicos brancos e membros 

da “geração X”. “Apesar dos 
eventos público prejudica-
dos, as campanhas geral-
mente são sobre o retorno 
partidário. Trump pode estar 
se beneficiando dessa dinâ-
mica”, disse o pesquisador 
republicano Daron Shaw, 
que conduz a pesquisa da 
Fox News com o democrata 
Chris Anderson.

“Parece que os eleitores 
indecisos com tendência 
republicana começaram a 
chegar”, avalia. A maioria da-
queles que planejam votar 
pelo correio, prefere Biden 
(71%), enquanto a maioria 
dos que planejam votar pes-
soalmente favorece Trump 
(58%). Os eleitores ouvidos 
confiam mais em Trump em 
apenas uma questão: a eco-
nomia, aparecendo à frente 
com 5 pontos. Biden é favo-
recido em questões como 
enfrentamento da desigual-
dade racial (+12), coronaví-
rus (+8), saúde (+8), nome-
ações para a Suprema Corte 
(+7) e imigração (+7 pontos).

Reprodução



MERIVA JOY 2007/2007 
1.4 flex cinza completa 
R$21 .900,00 3512-2588
-------------------------------
S-10 cab. dupla advan-
tage 2.4 2008/2009 preta 
completa R$37.900,00 F: 
3512-2588
-------------------------------
SPIN Acessível 14/14 
completa, carro e permis-
são F: 8555-6787/8414-
5200
-----------------------------
GOL G4 2013/2013 1.0 
branco, 2 pts completo 
R$17 .900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
SANDERO 2013/ 2014 
1.0 flex prata completo 
com 27000km rodados 
R$28.900,00 F: 3512-
2588
-------------------------------
HYUNDAI/I 30 2010/ 
2010 2.0 gasolina auto-
mático preto com teto so-
lar completo R$37. 500,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
COROLLA XEI automati-
co preto completo 2010/ 
2011 flex R$ 52. 900,00 
F: 3512-2588
-------------------------------
UNO MILLE 2009/2010 
1.0 flex cinza vidro, trava 
elétrica, alarme F: 3512-
2588
-------------------------------
ASTRA 01/01 prata gl 
1.8 hatch completo pneus 
novos conservado só 
R$12.900,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438- 7649
-------------------------------
ASTRA 07/07 prata hatch 
2.0 advantage com pleto 
R$23.500,00 F: 3213-
4848 8438-7649

S10 10/11 preta rodeio 
2.4 flex completa pneus 
novos só R$45.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
COBALT 12/13 bran-
co 1.4 ltz só 20 mil km 
seminovo R$35.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
SPIN 12/13 prata 1.8 
ltz automática 7lugares 
revisada só R$42.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 09/10 PRATA 2.8 
DIESEL COLINA COM-
PLETA R$51.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
S10 10/10 preta 2.4 
flex executive pneus 
novos R$48. 900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
XSARA picasso 08/08 
preto 2.0 automático ex-
clusive conservado R$26 
.800,00 F: 3213-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
PUNTO 13/13 branco 
1.4 attractive só 17 mil 
km seminovo comple-
tíssimo R$36. 990,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
PUNTO 09/10 preto 
1.4 elx completo pneus 
novos conservado só 
R$25.500,00 F:3213-4848 
whatsapp:8438-7649
-------------------------------
STRADA 11/12 branca 
cs 1.4 fire completa só 
R$26.900,00 F: 3213-
4848 whatsapp: 8438-
7649
-------------------------------
LINEA 13/13 preto 1.8 
essence 30 mil km semi-
novo apenas R$35.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649

FIORINO 14/14 branca 
completa só 20 mil km 
seminova R$40.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ESCORT 98/98 gl 1.8 
zetec apenas R$5.800,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 06/07 pre-
ta 1.6 xlt completa R$22 
.900,00 F:32 13-4848 
whatsapp: 8438-7649
-------------------------------
RANGER 13/14 prata 
2.2 diesel 4x4 xl 150cv 
único dono R$72.900,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
ECOSPORT 11/12 ver-
melha 1.6 freestyle com-
pleta só R$36.300,00 
F:3213-4848 whatsa-
pp:8438-7649
-------------------------------
RANGER 04/05 prata 2.8 
xlt diesel completa pneus 
novos R$36.900,00 F: 
3213-4848 whatsapp: 84 
38-7649
-------------------------------
ECOSPORT Nova 13/14 
Branca 1.6 Freestyle Com 
pletíssima Semi nova 
R$54.800,00 F: 3213-
4848 Whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HONDA CIVIC 03/03 
preto 1.7 lx completo + 
couro R$15.900,00 F:32 
13-4848 whatsapp: 9915-
3466
-------------------------------
HB20 12/13 prata 1.0 
comfort seminovo 20 mil 
km + rodas 17 + multimí-
dia R$35.990,00 F:3213-
4848

Veículos
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-------------------------------
VENDA

GOIÂNIA
-------------------------------
APARTAMENTO Con-
domínio Residencial das 
Palmeiras – 3 quartos sen 
do 1 suíte, garagem para 
2 carros, duas sacadas 
grandes sendo no 4° an-
dar (escada), tem 92mts², 
bloco com 7 aptos. Loca-
lizado na Rua Itumbiara 
Qd. 148 n° 33 esq. c/ Rua 
Hermann Komma - Cidade 
Jardim - Goiânia-GO   Fala 
com Vilmar 9.9943-2713/ 
9.8531-2959 ou Ianamá  
9.9695-2778
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808
-------------------------------
2 LOTES no Jardim Itália, 
localizados na Quadra D, 
Lotes 08 e 09 – Catalão 
GO. VALOR: R$ 55.000,00 
(cinquenta e cinco mil 
reais) à vista (cada lote), 
mas dependendo da pro-
posta podemos negociar. 
Contatos: André (64) 
8139-7591 / 9614-7949 / 
3442-7060
-------------------------------
CONJ. VERA CRUZ 
– cond. Portugal - 2/4 
sendo um suíte, sala, 
cozinha, banheiro social, 
na laje, guarda roupas 
armários embutidos óti-
mo acabamento e estru-
tura pronto pra morar 
com play grund e salão 
eventos (62) 3597.3450 
CJ16808

LAVADOR Goiânia/GO 
Box 8 Car Wash Não é La-
vador de Carros. A função 
que estamos contratando 
é Acabador Acabador: Faz 
a limpeza interna dos veí-
culos e secagem externa. 
Acabador com expe riên-
cia, referências. Horários 
alternativos e noturno. 
vale transporte + comis-
são. Vagas pelo Sine.
-------------------------------
MOTORISTA Goiânia/
GO www.imocarcelcom.
br Preencher CURRÍCULO 
em nosso site www.imo-
carcel.com.br na Opção 
trabalhe conosco
-------------------------------
SECRETÁRIA Goiânia/
GO www.imocarcel.com.
br Entre no site e preen-
cha ficha www.imocarcel.
com.br
-------------------------------
AUX. DE ESCRITÓRIO 
Kassio Perfumaria Goiânia 
/ GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência na 
área.  Salário+ vale trans 
porte+ gratificação por 
bom desempenho. EN-
VIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com
-------------------------------
GARÇOM para pizzaria 
de preferencia com expe-
riencia na ramo alimentí-
cio, pessoa dinâmica com 
informatica básica, mini-
mo de 18 anos, trabalhar 
em período noturno das 
17hs as 23:59.
-------------------------------
CONS.IMOBILIÁRIO 
Barcellos Construtora E 
Incorporadora Ltda Sa-
lário A combinar  Média 
salarial para Consultor 
Imobiliário Goiânia / GO 
Descrição da vaga Proem 
vendas para oportunidade 
no setor imobiliário como 
consultor de negócios 
para atendimento a clien-
tes interno e externo. 

AUX. ESCRITÓRIO Kas-
sio Perfumaria Goiânia / 
GO Auxiliar de escritório 
sexo feminino: colaborar 
com o administrativo da 
empresa de forma geral, 
bem como televendas e 
atendimento via what-
sapp. Boa comunicação, 
prestatividade, experien-
cia em lidar com publico, 
simpatia. Experiência 
na área. Salário+ vale 
transporte+ gratificação 
por bom desempenho.
ENVIAR CURRICULUM por 
email: kassioperfumaria@
hotmail.com

-------------------------------
CLASSI AMOR

-------------------------------
Tenho 58 anos e PROCU-
RO UMA COMPANHEI-
RA de 30 a 50 anos, cor 
clara ou mulata. Simples 
e educada, ligar qualquer 
horário F: (62) 99191-
9921/ 98161-9394 João.
-------------------------------
PROCURO UMA MU-
LHER de 25 a 45 anos 
para namoro sério. Que 
seja carinhosa. Tenho 
44 anos, sou fiel. Ligar 
após as 19 horas. F: (62) 
98603-6883 - Neto 
-------------------------------

MASSAGEM
-------------------------------
MASSAGENS E DEPI-
LAÇÃO A MÃOS MASCU-
gotamento físico, tântrica 
, prostática e outras. Tera-
pêutica com estimulação 
e esfoliação corporal. F: 
99117-4159
-------------------------------
FINANCIAMENTO
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA do dia, crédito 
27.700,00 entrada 8.500, 
00 e + 35 x 754,00 Bra-
desco fone: (62) 9676-
7030 – (64) 9609-7044
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030
-------------------------------
CARTA de Crédito 
31.302, 00 entrada 10 mil 
e + 35 x 832,00 Bradesco 
fone: (62) 9676-7030 – 
(64) 9609-7044
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Atlético-GO vence 
Bahia fora de casa 
com gol de goleiro

Na estreia do técnico 
Mano Menezes, o Bahia 
não conseguiu conter 
o Atlético-GO e foi der-
rotado por 1 a 0, neste 
domingo, no estádio Pi-
tuaçu, em Salvador (BA). 
O único gol da partida 
foi marcado pelo goleiro 
Jean, em rebote de co-
brança de falta. O atleta, 
cabe destacar, é cria da 
base dos donos da casa 
e anotou o primeiro gol 
na curta carreira.

Com o resultado, o 
Bahia fica com apenas 
nove pontos e depende 
de outros resultados para 
não entrar na zona de re-
baixamento nesta roda-
da. O Atlético foi aos 12 
pontos, na zona interme-
diária da tabela. Mesmo 
atuando longe de casa, o 
Atlético-GO dominou as 
ações diante do Bahia no 
primeiro tempo, criando 
diversas oportunidades e 
sendo pouco ameaçado.

Logo aos 13 minutos, 
após bola alçada, Renato 
Kayzer subiu mais que a 
marcação e desviou por 
cima do travessão. Já aos 
28, Nicolas soltou a bom-
ba de longe e tirou tinta 
da trave direita. Pouco 
depois, aos 35, Jander-
son fez linda jogada in-
dividual dentro da área 
e chegou até a driblar o 
goleiro Douglas Friedri-
ch. A finalização, porém, 
saiu fraca. Assim, Juni-
nho afastou o perigo.

Aos 39, porém, não 
teve jeito. O goleiro Jean 
se arriscou em cobrança 
de falta e acertou a bar-
reira. No rebote, pegou 
firme de perna esquerda 

e mandou para o fundo 
das redes. Aos 46, Nico-
las ainda exigiu grande 
intervenção do arqueiro 
tricolor em infração da 
intermediária.

A etapa final retor-
nou com o Bahia tentan-
do pressionar a saída de 
bola do Atlético-GO, que 
não conseguia puxar 
bons contra-ataques. 
Sem um cenário posi-
tivo, Mano Menezes 
promoveu a entrada de 
Rossi e Daniel, aos 11 
minutos. E parecia que 
o confronto poderia to-
mar um novo rumo. Isso 
porque, logo na sequ-
ência, o ex-atacante do 
Vasco fez boa jogada e 
colocou a bola na área. 
João Victor, porém, apa-
receu para afastar o pe-
rigo da área de defesa 
rubro-negra. Os donos 
da casa até conseguiram 
balançar as redes.

Após cobrança de falta 
da intermediária esquer-
da de ataque, Juninho 
apareceu livre dentro da 
área e marcou. No en-
tanto, a arbitragem assi-
nalou, corretamente, im-
pedimento do defensor. 
Marco Antônio, nos ins-
tantes finais da partida, 
criou dois bons momen-
tos e quase deixou tudo 
igual para os mandantes. 
Na próxima quarta-feira o 
Bahia vai à Neo Química 
Arena, em São Paulo, en-
frentar o Corinthians, às 
21h30. Já no sábado (19), 
o Atlético-GO recebe o 
Atlético-MG, no estádio 
Olímpico Pedro Ludovi-
co Teixeira, em Goiânia 
(GO), às 21h.

Hamilton supera Bottas, 
vence corrida caótica na 
Toscana e ganha 90º triunfo

Na corrida mais ca-
ótica da atual tem-
porada da Fórmula 

1, com duas bandeiras ver-
melhas provocadas por aci-
dentes, três largadas e oito 
abandonos, Lewis Hamilton 
se manteve fora dos tumul-
tos e venceu o GP da Tosca-
na neste domingo. 

O britânico largou mal, 
mas recuperou o primeiro lu-
gar após a primeira relargada 
e manteve a ponta até o fi-
nal. O hexacampeão mundial 
obteve o seu 90º triunfo na 
Fórmula 1 e ficou a uma vi-
tória de igualar o recorde do 
alemão Michael Schumacher. 

O líder do Mundial de Pilo-
tos, agora ainda mais dispara-
do, com 190 pontos, 55 a mais 
que o vice-líder Bottas, am-
pliou sua soberania na tempo-
rada ao ganhar a sexta corrida 
em nove disputadas em 2020. 
“Foi cansativo. Como se fos-
sem três corridas em um dia”, 
resumiu Hamilton. “É muito 
doido estar aqui e ter 90 vitó-

rias”, acrescentou. 
Valtteri Bottas, que assu-

miu o primeiro posto na lar-
gada, marcada pelo caos na 
segunda curva, perdeu a po-
sição posteriormente e viu 
Hamilton disparar. Depois, 
na terceira largada, o finlan-
dês vacilou e foi ultrapassa-
do pelo australiano Daniel 
Ricciardo, da Renault. No en-
tanto, o piloto da Mercedes 
recuperou a vice-liderança 
na volta seguinte. 

No final, Bottas conseguiu 
reduzir a vantagem do compa-
nheiro de Mercedes na briga 
pela liderança, mas não o sufi-
ciente para vencer. O tailandês 
Alexander Albon, da Red Bull, 
cruzou a linha de chegada em 
terceiro e obteve seu primeiro 
pódio na categoria. 

O resultado final foi di-
retamente influenciado por 
uma série de incidentes no 
circuito de Mugello. O pri-
meiro deles envolveu Max 
Verstappen, que teve um 
problema de potência logo 

na saída, foi tocado na curva 
2 e deixou a prova. Vencedor 
em Monza, o francês Pierre 
Gasly, da AlphaTauri, tam-
bém abandonou no começo. 

Na primeira relargada, 
após a qual Hamilton recu-
perou a ponta, houve novo 
acidente, que provocou os 
abandonos de Kevin Mag-
nussen, Nicholas Latifi, Car-
los Sainz Jr., Antonio Gio-
vinazzi e Esteban Ocon, e 
forçou a primeira bandeira 
vermelha. Mais tarde, o ca-
nadense Lance Stroll bateu 
forte após um problema em 
sua Racing Point. 

Com as barreiras de pro-
teção destruídas, a corrida foi 
interrompida pela segunda 
vez. Na nova largada, Hamil-
ton se manteve tranquilo em 
primeiro. Bottas perdeu terre-
no, mas reassumiu a vice-lide-
rança logo na primeira curva. 
Daniel Ricciardo acabou finali-
zando na quarta colocação, à 
frente do mexicano Sérgio Pe-
rez, da Racing Point. O jovem 

britânico Lando Norris, da 
McLaren, foi o sexto, e o russo 
Daniil Kvyat, da AlphaTauri, fe-
chou em sétimo. 

Em sua milésima corrida 
na história da Fórmula 1, a 
Ferrari conseguiu um resul-
tado melhor em relação às 
provas anteriores. Em Mu-
gello, sua casa, circuito que 
recebeu um GP pela primeira 
vez na categoria, a escude-
ria italiana viu o monegasco 
Charles Leclerc terminar na 
oitava colocação e o alemão 
Sebastian Vettel em décimo. 
Entre eles ficou o finlandês 
Kimi Raikkonen. 

O piloto da Alfa Romeo 
cruzou a linha de chegada em 
oitavo, mas foi punido com 
a perda de uma posição por 
uma irregularidade ao entrar 
nos boxes, e caiu para o nono 
lugar. A Fórmula 1 dá uma 
pausa e retorna daqui a duas 
semanas, para o GP da Rús-
sia, no circuito de Sochi. Será 
a décima etapa da tempora-
da de 2020 da Fórmula 1.

Reprodução


